Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves

Vážení spoluobčania,

Riadiaca skupina pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Záhorská Ves pripravila pre Vás
dotazník, ktorého úlohou je zisťovanie názorov a

predkladanie návrhov na riešenie rozvoja sociálnych

služieb v obci Záhorská Ves.
Názory a návrhy získané zberom dát dotazníkového šetrenia budú využité pre tvorbu Komunitného plánu
sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.
Ciel'om Komunitného

plánu sociálnych služieb je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej

úrovni, ktorý zodpovedá

zisteným

efektívne využiť finančné prostriedky

potrebám občanov,
vynakladané

reaguje na miestne odlišnosti a napomáha

na sociálnu oblasť. Aby komunitný plán sociálnych

služieb reagoval naozaj na potreby občanov obce Záhorská Ves, je nevyhnutné ich zapojiť v čo najväčšom
počte do jeho prípravy.
Dotazník zisťovania potrieb a názorov na sociálne služby je jednou z metód zapojenia verejnosti do
prípravy komunitného

plánu sociálnych služieb. Vyplnením

tohto dotazníka

môžete tak ovplyvniť

vytváranie Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.

JUDr. Boris Šimkovič
starosta obce Záhorská Ves

Dotazník je anonymný. Odovzdať ho môžete v zalepenej obálke:
na Obecnom úrade Záhorská Ves na určenom mieste/urne
priamo dotazovatel'ovi
Spracovanie
a vyhodnotenie
dotazníkov
bude realizovať externá pracovníčka.
Vyhodnotenie
dotazníkového šetrenia bude tvoriť súčasť záverečného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb
obce Záhorská Ves

ti

1. Koľko máte rokov? (v prípade, že vypíňate dotazník za rodinného príslušníka, uvádzajte jeho vek)
D 18 - 35

D 36 - 45

D 46 - 55

D 56 - 65

D 66 - 75

D 76 - 80 D viac ako 80

2. Aké je Vaše sociálne postavenie?

(v prípade, že vypíňate dotazník za rodinného príslušníka,
uvádzajte jeho vek)

D zamestnanec

D študent / ka

D podnikateľ / ka (SZČO)

D dôchodca / dôchodkyňa

D v domácnosti

D invalidný dôchodca / invalidná dôchodkyňa

D dobrovol'ne nezamestnaný

Dnezamestnaný

D iné (vypíšte):

.

3. Aký je Váš sociálny problém alebo sociálny problém Vášho príbuzného
osoby? (môžete vybrať viac odpovedí)

príp. blízkej

D problém s mobilitou (pohyblivosťou)
D problém s vykonávaním sebaobslužných úkonov
D problém so starostlivosťou o domácnosť
D problém so zabezpečovaním prípravy stravy
D problém s dovozom (donáškou) stravy
D problém s uplatnením na trhu práce z dôvodu zdravotného postihnutia
D problém so zabezpečovaním starostlivosti o dieťa v rámci zosúladenia rodinného
a pracovného života
D problém s bývaním resp. zabezpečením bývania

O problém s domácim násilím
O problém šikany (v škole resp. v práci)
D iné (uveďte - konkretizujte):

4. Aké sociálne služby v obci Záhorská Ves alebo v okolí využívate, alebo by ste chceli využívať.
Prosíme pri odpovedi využívam uveďte, kde konkrétne v obci Záhorská Ves (alebo mimo nej)
využívate takúto službu (napr. názov zariadenia, alebo adresa zariadenia). V prípade, že by ste
takúto službu chceli využívať priamo v obci Záhorská Ves začiarknite odpoveď - chcel by som
využívať. (na zaznačovanie môžete používať krížiky, alebo iné označenia)
Druh sociálnej služby

využívam

Sociálne poradenstvo
(odbornápomoc pri riešení nepriaznivej
sociálnej situácií)
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iii
Druh sociálnej služby

využívam

Jedáleň pre seniorov
(stravovanie pre dôchodcov + dovoz stravy)
Denné centrum
(Klub dôchodcov)
Zariadenie pre seniorov
sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej IV
Denný stacionár (zariadenie na denný pobyt
pre seniorov)
Pranie a žehlenie,
poskytovanie základnej osobnej hygieny
(sociálna služba poskytovaná občanom
odkázaným na uvedenú službu)
Odl'ahčovacia služba
(sociálna služba na nevyhnutný odpočinok
pre fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím)
Materské centrum
(pre matky s deťmi)
Opatrovatel'ská služba
(opatrovanie fyzickej osoby v domácnosti)
Zariadenie opatrovatel'skej služby
(poby tová sociálna služba na určitý čas pre
fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť
opatrovate/'skú službu)
Požičiavanie pomôcok
(pre osoby so zdravotným postihnutím
alebo nepriaznivým zdravotným stavom
odkázaným na pomôcku)
Komunitné centrum (pre fyzickú osobu
v nepriaznivej soc. situácií, ktorej sa
poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práva právom chránených
záujmov, pomoc pri príprave na školské
vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo
školy a školského zariadenia, preventívna
aktivita, záujmová činnosť)
Monitorovanie a signalizácia pomoci (krátka textová správa alebo elektronická
komunikácia s fyzickou osobou
v nepriaznivom zdravotnom stave
prostredníctvom signalizačného zariadenia
alebo audiovizuálneho zariadenia
napojeného na centrálny dispečing, ktorý
zabezpečí potrebnú pomoc na základe
vyslaného siqnálu potreby pomoci)
Iné (uveďte):
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5. Aké sociálne služby v obci Záhorská Ves sú podl'a Vás nedostatkové?
Prosíme popíšte :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

................. . ..... ............................... ...................................... .......................... . ............................................
..........................................................................................................................................................................

. ........................................ . ............... ........................................... .................... ...................................... .....
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

6. Ktorým zo sociálnych skupín obyvatel'ov obce Záhorská
zvýšená pozornosť? (môžete vybrať maximálne 2 odpovede)

Ves by sa mala venovať

o dôchodcovia
o osoby so zdravotným postihnutím
o rodina a deti
o dlhodobo nezamestnaní
o občania bez prístrešia (bezdomovci)
o marginalizovaná rómska komunita
o iná skupina (uveďte konkrétne):

.

7. V prípade, že v tomto dotazníku Vám chýbali niektoré otázky, alebo by ste sa chceli
k niečomu v oblasti sociálnych služieb vyjadriť, prosíme Vás využiť tento priestor.

Ďakujeme, že ste venovali tomuto dotazníku svoj čas.
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